Termo de Referência
Oficina Demografia e Cartografia das Formações da Área da Saúde
29 e 30/07/14
São Paulo, SP (Escola de Enfermagem da USP)

A construção do projeto Fnepas sobre Demografia e Cartografia das Formações da Área
da Saúde em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
do Ministério da Saúde (SGTES/MS) em sua constituição levou em consideração:
1. O estudo deve ser orientado por desenho interdisciplinar e envolver múltiplos
atores, visando avançar para a construção de um diagnóstico quali-quantitativo,
complexo e integral.
2. Necessidade do olhar interdisciplinar articulado com a questão da educação
permanente em saúde, a aproximação com os projetos pedagógicos dos cursos
e as DCN, para promover a compreensão da realidade atual, no que tange à
formação profissional e às necessidades dos serviços, com vistas a ampliar o
perfil de competências para a graduação na área da saúde.
3. A ampliação de profissionais deve envolver a retomada dos eixos da atenção à
saúde segundo as necessidades da população, o desenvolvimento da liderança
e da capacidade de comunicação, preparando melhor os futuros profissionais
para a administração e gerenciamento de suas práticas, para a tomada de
decisão e para a educação permanente.
O objetivo desta oficina é validação de diretrizes para a serem consideradas pela
diferentes áreas profissionais, assim como estabelecimento de parcerias para
operacionalização do projeto, em particular com os Conselhos Profissionais, Ministério
da Educação, CONASS e CONASEMS.
Espera-se como produto
- pactuação da proposta com os conselhos profissionais e parceiros envolvidos.
- proposta de indicadores comuns aos projetos por área e interprofissionais

Programação
29/07/2014 - 9h- 12h
Entrega de Material
Abertura
Apresentação Projeto Cartografia Encaminhado a SGTES
13h30min – 17h
Parcerias com os Conselhos Profissionais e atores envolvidos (MEC, CONASS,
CONASEMS, além do próprio MS).
30/07/2014 - 9h- 12h
Grupos de Trabalho – Indicadores para demografia/ cartografia das profissões da área
de saúde e sustentabilidade para os projetos por associação.
Plenária - Indicadores comuns às profissões da área de saúde
13h30min – 17h
Grupos de Trabalho – Indicadores interdisciplinares
Plenária Final

